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Jaarverslag 2019

Beste vrienden van Prithipura,

Het is me wederom een waar genoegen u ons jaarverslag te mogen presenteren. Door
verschillende omstandigheden heeft deze langer op zich laten wachten dan u van ons
gewend bent. In dit verslag blikken Sunethra en Indika terug op het jaar 2019 en lichten zij
de diverse projecten die gerealiseerd zijn toe.
Ondertussen ziet de wereld er heel anders uit. Zoals iedereen is ook Prithipura getroffen
door de Corona crisis. Dit heeft ook ons als stichting het nodige gevraagd. We brengen
daarom onze huidige inzamelactie onder de aandacht.
Door het coronavirus (Covid-19) heeft Prithipura Communities maandenlang in een
volledige lockdown gezeten. Hierdoor was het niet mogelijk voor de lokale bevolking
om donaties te brengen zoals levensmiddelen,
medicatie, drogisterij producten en ook geen
gelddonaties. Om die reden is Prithipura Communities
90% van hun donaties misgelopen. Bovendien was en
is het voor ons niet mogelijk om vrijwilligers uit te
zenden naar de tehuizen, die normaal gesproken ook
veel steun geven.
Momenteel zijn de corona maatregelen enigszins
versoepeld. Al heeft de lockdown een behoorlijke
impact gehad op Prithipura Communities. Ze hebben hierdoor aanspraak moeten
maken op hun financiële reserves. Dit was noodzakelijk om de primaire
levensbehoeftes op korte termijn aan te schaffen voor de bewoners van Prithipura,
Cotagola, Anandapura en Ashokapura.
Om op langere termijn de tehuizen te ondersteunen van primaire levensbehoeftes is
en blijft uw hulp hard nodig.
Rest mij u veel leesplezier te wensen en hopelijk verblijft u in goede gezondheid.
Marcel Reintjes
Voorzitter

“Because even the smallest voice deserves to be heard”

2

Door het coronavirus zouden wij bijna vergeten wat er allemaal in 2019 is gebeurd.
Het jaar ging goed van start, totdat de wereld op Paaszondag op 21 april 2019 stil
stond in Sri Lanka. Er zijn 8 verschrikkelijke aanslagen gepleegd, de doelwitten waren
luxe hotels en Rooms-Katholieken kerken. Op dat moment waren er ook Nederlandse
vrijwilligers aanwezig in de tehuizen van Prithipura. Iedereen van Prithipura
communities en de vrijwilligers zijn allemaal gelukkig ongedeerd gebleven.
Prithipura
In 2019 zijn er diverse projecten gerealiseerd.
Sommige projecten liepen al in voorgaande jaren,
zoals het verlenen van fysiotherapie. Het is voor de
bewoners van Prithipura zeer belangrijk dat zij
fysiotherapie krijgen. Net als in de voorgaande jaren
heeft de stichting ook in 2019 meegeholpen met het
betalen van het salaris van de senior fysiotherapeut.
De senior fysiotherapeut komt drie keer per week en
houdt de progressie en fysieke gesteldheid van de
bewoners nauwlettend in de gaten. Verder is er op
Prithipura Infants Home het dak van “the middle
house” hersteld.
Ashokapura Farm
Er is een stuk weg tussen Cotagola en Ashokapura
vernieuwd, zeer van belang voor veilig vervoer van de
bewoners en noodzakelijk wanneer er sprake is van
een calamiteit.
In de fabriek bij Ashokapura is het dak vervangen van de opslagkamer waar het rubber
wordt opgeslagen. Ook kan het nu goed afgesloten worden, dit om diefstal te
voorkomen van buitenaf. Daarnaast is de keuken gerenoveerd op Ashokapura.
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Cotagola
Op Cotagola zijn er hectares kaneel,
teak en Ginisapu geplant. Kaneel is
een specerij dat veel gebruik wordt in
de Sri Lankaanse keuken. Maar ook
Teak en Ginisapu zal op langere
termijn Prithipura Communities helpen
om zelfstandig en op een duurzame
wijze inkomsten te generen.
Er is ook een veiligheidshek geplaatst
vanaf Cotagola school naar
Ambesevena. Dit voorkomt ongelukken
van onze bewoners.
Anandapura
Zowel binnen als buiten zijn alle gebouwen op Anadapura opnieuw
geverfd. In Sri Lanka kan het erg stoffig zijn, dus een fris aanzicht
was de moeite waard.
Vrachtcontainer met
hulpmiddelen
In december 2018, heeft een
grote zorgorganisatie 20
bedboxen, 15 rolstoelen en
een driewielfiets gedoneerd
aan Prithipura. Sunethra is
via een goede vriend van de
familie Louis Brinkmans, in
contact gekomen met het
expeditiebedrijf Rooskens
Group. De eigenaren zijn zo
geweldig geweest om er samen voor te zorgen
dat een grote container verscheept werd naar Sri
Lanka. Een maandenlang proces waar dag en
nacht nauw samengewerkt werd tussen Roy van
Melick, Caroline en Martijn Rooskens, Prithipura
Stichting, de douane, de ambassade, Prithipura
Communities en Sunethra & Indika.
Uiteindelijk stonden op 30-11-2018 de hulptroepen om 8.00 uur klaar om de container
als een grote puzzel in te laden. De container zat tot aan het plafond volledig vol. Een
mooi moment om na maanden regelen eindelijk het resultaat te zien: een container vol
met hulpmiddelen voor Prithipura Communicaties. Om 10.00 uur hebben wij de
vrachtwagen met container uitgezwaaid.
Aangekomen in Numansdorp was er een flinke tegenvaller, de container moest nog in
quarantaine gaan. Dit omdat de houten bedboxen behandeld moesten worden om geen
gevaar te zijn voor de flora en founa van Sri Lanka. Op 3 december om 12.00 uur
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moesten alle documenten bij de douane zijn en op 6 december werd er groen licht
gegeven.
Op 9 december is de container eindelijk
vertrokken naar Sri Lanka. Via een tracking
systeem was het interessant om de route van
het vrachtschip te volgen. Op 4 januari 2019
kwam de container aan. Ook het transport naar
Prithipura Communities werd door
Rooskens Group gesponsord. Op Prithipura
communities hebben ze met veel mankracht
gewerkt aan het laden& lossen van de zwaren bedboxen en rolstoelen. De reacties
vanuit Sri Lanka waren overweldigend. Foto’s met blije bewoners werden ons
toegestuurd. De bedboxen en rolstoelen zijn zorgvuldig verdeeld over de tehuizen. Wat
leek op een onmogelijke taak om alles naar Sri Lanka te verschepen is toch gelukt met
grote dank aan Rooskens Group, mission accomplished!
Indika Ramanayake & Sunethra Wilmer bestuursleden
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Financieel jaaroverzicht per 31 december 2019

Inkomsten
€

Donaties

14.746,50
€ 14.746,50

Totaal inkomsten

Kosten
Kosten t.b.v. Projecten Prithipura

€

25.063,00

Overige kosten
Drukwerk en administratieve kosten
Bankkosten
Importkosten
Transportkosten
Overige kosten

€
€
€
€
€

750,69
509,23
670,00
1669,06
225,00

Totaal kosten

€ 28.896,98

Vermogen per 1 januari 2019

€ 37.848,68

Bij:
Totaal inkomsten

€ 14.746,50

Af:
Kosten t.b.v. projecten
Overige kosten

€ 25.063,00
€ 3.833,98
€ 28.896,98

Vermogen per 31 december 2019
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Zoals u hebt kunnen lezen in het jaar verslag zijn er in 2019 weer diverse projecten
gerealiseerd. Al deze projecten zijn mogelijk gemaakt door uw steun.
Als penningmeester maak ik mij enige zorgen voor de komende jaren. Ieder jaar voeren
wij projecten uit die tussen 20.000 en 30.000 € kosten. Ons vermogen is op dit moment
23.000 €. Dit betekent dat we op een of andere wijze onze inkomsten de komende jaren
aanzienlijk moeten verhogen om op hetzelfde niveau te blijven.
Wij danken u namens de bewoners van de tehuizen in Sri Lanka heel hartelijk voor uw bijdrage.
Zonder uw bijdrage was en is het voor ons onmogelijk om de projecten te realiseren.
Blijf ons steunen de komende jaren.

ANBI status
Vanaf 2015 is het niet meer verplicht om een notariële akte op te laten maken voor het volledig
aftrekbaar zijn zonder drempel van de giften aan Stichting Prithipura . Dit kan ook met een
overeenkomst "periodieke gift in geld" tussen u en onze stichting. Voorwaarde is wel dat u 5
jaar lang een door u jaarlijks toegezegd bedrag aan ons doneert. U kunt de hoogte van de
jaarlijkse gift zelf bepalen. Dit bedrag wordt opgenomen in de overeenkomst.
Een invulexemplaar van deze overeenkomst is beschikbaar op onze website of kunt u via email
bij ons opvragen.
Heeft u interesse? Wij geven u graag nadere informatie en helpen u graag bij het invullen van
de overeenkomst.
Penningmeester Stichting Prithipura
Bart Bolwijn a.i.
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Met uw extra donatie kunt u het volgende doen:
-

Voor € 5 geeft u 2 bewoners eten een drinken voor één dag.
Voor € 6 geeft u luiers aan 5 kinderen per dag.
Voor € 8 geeft u een kind medicatie voor een maand.
Voor € 9 geeft u thee aan 100 bewoners voor één dag.
Voor € 10 geeft u 25 wegwerp handschoenen & mondkapjes.

-

Voor € 12 geeft u melkpoeder voor 1 baby voor 5 dagen.
Voor € 25 geeft u 10 bewoners eten een drinken voor één dag.
Voor € 60 geeft u een lunch voor 100 bewoners voor één dag.

U kunt doneren door via onderstaande link naar de inzamelingsactie webpagina te gaan:
https://www.prithipura.com/inzamelingsactie/
Of door geld over te maken naar:
IBAN: NL03 RABO 010 347 8825

“Because even the smallest voice deserves to be heard”

